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Mục tiêu khóa học

Tham gia khóa học, học viên sẽ nắm 
vững cách hỗ trợ nạn nhân và người 
sống sót sau khi bị quấy rối tình dục 
tại nơi làm việc. Học viên sẽ áp dụng 
phương pháp lấy nạn nhân và người 
sống sót làm trung tâm khi hỗ trợ nạn 
nhân bị quấy rối tình dục. 

Học viên sẽ hỗ trợ hiệu quả nạn nhân 
bị quấy rối tình dục nhờ hiểu rõ những 
rào cản báo cáo QRTD và thông qua 
việc xây dựng một cơ chế khiếu nại 
hiệu quả về QRTD. 

Học viên sẽ biết cách ngăn ngừa quấy 
rối tình dục một cách tổng thể bằng 
cách vận dụng quy trình PDCA giải 
quyết các nguyên nhân gốc rễ của 
QRTD tại nhà máy. 

Nội dung khóa học

Trong khoá học này, học viên sẽ học 
về:

• Cách hỗ trợ nạn nhân và người 
sống sót sau khi bị QRTD.

• Cách xử lý các trường hợp QRTD.

• Cách ngăn ngừa QRTD một cách 
tổng thể.

Đối tượng học viên

• Học viên đã tham gia khóa học 
Ngăn ngừa QRTD cơ bản 1 ngày 
với Better Work Vietnam. 

• Đặc biệt hữu ích với:  Nhân viên/
Quản lý nhân sự, Quản lý cấp 
trung, Đại diện Công đoàn, Thành 
viên Ban Tư vấn doanh nghiệp 
(bên quản lý).

Kết quả khóa học

• Hiểu bình đẳng giới là chìa khóa 
để giải quyết QRTD.

• Biết cách hỗ trợ nạn nhân và 
người sống sót sau khi bị QRTD 
qua cách tiếp cận lấy nạn nhân và 
người sống sót làm trung tâm. 

• Xây dựng cơ chế khiếu nại hiệu 
quả để hỗ trợ ngăn ngừa QRTD.

• Áp dụng chu trình PDCA để ngăn 
ngừa QRTD bằng cách giải quyết 
nguyên nhân gốc rễ.

Số lượng học viên tối đa
• Tối đa 25 học viên với khóa học tổ 

chức tại văn phòng BWV. 
• Các khóa tổ chức tại nhà máy sẽ 

được thực hiện theo yêu cầu (trực 
tiếp hoặc trực tuyến). Vui lòng liên 
hệ BWV để có thêm thông tin.

Theo thống kê gần đây, một trong năm phụ nữ từng là nạn nhân của quấy 
rối tình dục (QRTD). Nâng cao nhận thức về việc ngăn ngừa QRTD tại nơi làm 
việc trở thành nhu cầu cấp thiết, đặc biệt là đối với doanh nghiệp may mặc và 
giầy da có nhiều lao động nữ.

Giới thiệu chung

Phương pháp đào tạo 
với sự tham gia của 
học viên.

Phương pháp đào tạo 
mang tính thực tế. Các 
hoạt động vận dụng 
trong khóa học giúp 
học viên có thể áp dụng 
sau khóa học. 

Để đảm bảo học viên 
áp dụng tối đa những 
gì được học, mỗi phần 
sẽ có bài tập trước học 
phần và/hoặc bài tập về 
nhà. 

Giúp học viên tiếp thu 
thông tin và áp dụng 
những gì được học sau 
mỗi học phần. 

Liên hệ:

Phương pháp đào tạo

Hồ Chí Minh & Hà Nội
028 73 050 363 (Số máy lẻ: 231)
vn.training@betterwork.org

Để biết thêm thông tin và đăng ký tham 
gia các khóa đào tạo của Chương trình 
Better Work Vietnam, vui lòng liên hệ:

NGĂN NGỪA

QUẤY RỐI TÌNH DỤC

Khóa học 1 ngày (nâng cao)
--------------
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Course objectives

Taking the course, participants will 
develop further their understanding 
of how they can support victims of 
sexual harassment in the workplace. 
They will know how to apply the victim 
and survivor-centered approach when 
supporting the sexual harassment 
victims. 

Participants will know how to respond 
to cases of sexual harassment by 
having a good understanding of 
common challenges to workers 
reporting sexual harassment and an 
effective grievance mechanism. 

Participants will know how to prevent 
sexual harassment in a holistic way by 
applying the PDCA cycle to address 
the root causes of sexual harassment 
at their factories.

Key contents

In this course, participants will learn 
about:

• How do we support victims and 
survivors of sexual harassment?

• How do we respond to cases of 
sexual harassment?

• How do we prevent sexual 
harassment in a holistic way? 

Targeted participants

• People who have a lready 
at tended the 1-day Sexual 
Harassment Prevention Basic 
training with BWV.

• Especially useful for: Human 
resource managers/staff, Middle 
managers, Trade Union, PICC 
members (management side).

Learning outcomes

• Know gender equality as the key 
to tackling sexual harassment.

• Know how to support victims and 
survivors of sexual harassment.

• Know how to have the ingredients 
to effective grievance mechanism 
to support sexual harassment 
prevention

• Apply the PDCA cycle to the 
prevention of sexual harassment 
by addressing the root causes. 

Class size
• Maximum 25 participants for BWV 

public courses 
• In-factory courses are organized 

upon factories’ specific request. 
(face to face and virtual modalities). 
Contact us for more information. 

With some one in five women experiencing some form of sexual harassment 
in their daily life, there is a critical need for greater awareness and education 
to help eliminate it, especially in female-dominated industries like garment 
and footwear manufacturing.

Introduction

The training is 
the participatory 
approach.

Practical training. 
All activities  provide 
practical guidance 
and how-tos for 
participants to take 
action.

To ensure that 
participants can 
maximize their 
learning, each session 
will have pre-work and/
or homework

Allowing  participants 
to absorb information 
and apply learnings 
after each session.

Contact us:

Delivery style

Ho Chi Minh & Hanoi
028 73 050 363 (Ext: 231)
vn.training@betterwork.org

For more information of Better Work 
training courses, and registration 
information, kindly contact us:

Sexual Harassment
PREVENTION 

Advanced course (1 day)
--------------
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